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Denne software anvendes på en LS10-låsecomputer. 

Softwaren er en tro kopi af NIS101-1.2 Rev.: 170118 med den eneste tilføjelse, at der også 
kan oplåses for sygesikringsbeviser for valgte kommuner. 

Til styring anvendes Uniteks standard pc-program uden tilretninger.  

På plads 29,30,31 på sygesikringsbeviset står nummeret på den kommune man tilhører. 
For at give alle borgere i fx Viborg kommune adgang, oprettes kun én nøgle i UniLock pc-
programmet med navnet "Sygesikringskort - Viborg". Som nøglekode skal indtastes 
"FFFFFxxx", hvor "xxx" er kommune-nummeret. Da kommune-nummeret for Viborg er 
"791", indtastes altså "FFFFF791" som nøglekode for alle Viborg Kommunes borgere. Hvis 
borgere for flere kommuner skal have adgang, oprettes tilsvarende kun én nøgle for hver 
kommunes borgere. 

Der henvises i øvrigt til manual for NIS101-1.2. 
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Funktionsbeskrivelse 
 
Kort har ikke adgang 
Udgang "Out5" (klemme 17) aktiveres, når der indlæses et kort, som ikke giver adgang. 
Udgangen aktiveres i samme tid som "Out1" (døroplåsningstid). 
 
Logning af personnummer 
Når et sygesikringskort giver adgang logges personnummeret der står på kortet. 
Navnet på kortet logges som fx "Sygesikringskort - Viborg #3105621614", hvor de sidste 10 
cifre er personens personnummer. 

Ved hjælp af personnummeret er det muligt at søge på, hvornår og hvor mange gange en 
given person har benyttet sit sygesikringskort. 

Ønskes det ikke at logge personnummeret sættes IN3 høj (klemme 9). 
 
Individuelle adgangsrettigheder 
Der kan tildeles individuelle adgangsrettigheder til enkeltstående sygesikringskort, således at 
hver enkelt person kan tildeles rettigheder, som er tilpasset lige præcis den aktuelle person. 

Nøgledata for det specifikke sygesikringskort kan enten indlæses via bordlæser eller indtastes 
manuelt.  

Ved manuel indtastning anvendes nøgledata: 92081004 + de første 8 cifre i det 10 cifrede 
personnummer. Nøgledata for personnummer "3105621614" bliver således 
"9208100431056216". 

Vælges der manuel indtastning af nøgledata, så SKAL nøglekoden kun beregnes af de første 
16 cifre på sygesikringskortet - fjern afkrydsningen ved: [Brug alle cifre på nøglen til 

beregning af nøglekode (anbefales)] under menu: [Adgangseditor], [Indstillinger], 
[Programindstillinger], [Nøgledata og PIN-kode]. 

 
Krav til programversioner 
UniLock Version 1.0 + 2.0 og Adgangs-statistik skal have en revisionsdato efter 2006-06-13. 

 


